
Haustfundur 2010

Haustfundur Samtaka forstöðumanna almenningsbókasafna – SFA, haldinn á Stykkishólmi (í tengslum við Landsfund
Upplýsingar), þann 17.september 2010, kl. 15:45.

Hulda Björk Þorkelsdóttir, formaður, setti fund og bauð fundarmenn velkomna. Hún kynnti gesti fundarins, Olaf
Eigenbrodt og Beate Detlefs.

Hulda Björk bað nýjan félaga að kynna sig; Má Einarsson, Lestrarfélaginu Baldri, Vogum; og bauð sérstaklega
velkomna gesti af Austfjörðum, þær Guðnýju Einarsdóttur, Bókasafninu á Eskifirði; Guðrúnu Einarsdóttur, Bókasafni
Eskifjarðar,  Lindu Hugdísi Guðmundsdóttur, Bókas. Stöðvarhr./Bókas. Fáskrúðsfjarðar,  og Jóhanna Hafliðadóttir
Bókasafni Héraðsbúa, Egilsstöðum. Einnig Jónu Kristínu Sigurjónsdóttur, Bókasafni Sandgerðis. Síðan kynntu „eldri“
félagar sig, en þátttökulisti fundarins fylgir með fundargerðinni. 

Marta Hildur var skipuð fundarstjóri og Margrét R. Gísladóttir fundarritari.

Gengið var til dagskrár:

1. Anna Torfadóttir: Next Library. 
Anna kynnti verkefnið Next library, sem hún ásamt fleirum frá Borgarbókasafni, Amtsbókasafninu á Akureyri og
Bókasafni Kópavogs, unnu að í sumar. Verkefnið var samvinna 7 safna á Norðurlöndum, þ.e. hin fjögur voru frá
Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð og styrkt af Kulturkontakt Nord eða Norrænu menningargáttinni. Alls 50
manns frá þessum söfnum tóku þátt í verkefninu sem snerist m.a. um nýjar leiðir og nýjar hugmyndir fyrir
safnastarfið.

2. Hrafn A. Harðarson: Vinnubúðir sumarið 2010 – Next library – upplifun hópastarfs.
Hrafn sagði frá vinnu síns hóps og var ánægður með verkefnið. Sagðist hafa þýtt orðið Facilitators  í Auðvalda,
en þeir  héldu utan um hópana og komu þeim af stað og leiðbeindu í verkefninu. Hann sagði að starfsmenn
bókasafna væru í raun englar – hjálparenglar og að við ættum að tileinka okkur jákvæðni. Í stað þess að segja
já, en... ætti að segja já og... , auk þess sem við ættum að fagna mistökum og læra af þeim.

3. Hólmkell Hreinsson: Tónlist á almenningsbókasöfnum.
Hólmkell sagðist vilja kalla eftir hugmyndum fólks í sambandi við innkaup á tónlist. Spurði hvort henni væri
sjálfhætt, eða hvort ætti að finna henni annan farveg, t.d. með samningum við tónlist.is, með niðurhali eða
rafrænt.
Nokkra umræður urðu og kom fram að útlán á tónlist hefðu dregist verulega saman, nema af ýmsu barnaefni,
þ.e. tónlist og sögum (hjóðbókum). Hulda Björk stakk upp á að stjórn SFA skipaði þriggja manna nefnd til að
skoða málið og var það samþykkt.

4. Beate Detlefs frá Goethe Institute Danmörku:
Beate var komin til að bjóða til samstarfs; sagði að ýmsir styrkir væru í boði t.d. vegna þýðinga á barnabókum,
heimsóknum og fleiru. Allar hugmyndir um samstarf væru vel þegnar og söfnin gætu haft frumkvæði um slíkt.

5. Olaf Eigenbrodt: 
Olaf var með fyrirlestur á Landsfundi um heimsóknir á hin ýmsu söfn á Íslandi. Hann bað um hugmyndir um lítil
söfn á Vesturlandi til að heimsækja, þar sem hann var á leið til Ísafjarðar, auk þess að kynna bloggið sitt og
fleira sjáhttp://olafeigenbrodt.wordpress.com/about/.
Heimsóknir Olafs í  bókasöfn hér á landi tengjast því markmiði hans að gefa út bók um starfsemi bókasafnanna
í tilefni þess að Íslands verður heiðursgestur á bókasýningunni í Frankfurt á næsta ári, sjá verkefnið Sögueyjan
Ísland:http://www.sagenhaftes-island.is/.

6. Umræður:
Anna Sigríður kynnti þýska safnið hjá þeim í Hafnarfirði og hvatti fólk til þess að fá í millisafnaláni – bauð að
senda kassa með ýmsu efni.
Beate sagði einnig mögulegt að fá lánað frá þeim í Kaupmannahöfn.

7. Önnur mál:
Hulda Björk tilkynnti að vorfundur 2011 yrði haldinn á Dalvík. Hún hvatti félagsmenn til að íhuga tilgang
samtakanna og hvernig mætti viðhalda þeim anda sem kæmi yfir okkur öll á svona fundum og fyllti okkur
eldmóði til góðra hluta.  Hún talaði um nýja vefinn á fina.is og minnti fólk á að skrá sig þar inn og nýta hann
betur.

Fundi slitið kl. 16:30
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Hlíf S. Arndal, Bókasafn Hveragerðis
Hólmkell Hreinsson, Amtsbókasafnið á Akureyri
Hrafn Andrés Harðarson, Bókasafn Kópavogs
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Sigrún Guðnadóttir, Bókasafn Kópavogs
Sigurlaug Stefánsdóttir, Bókasafn Dalvíkurbyggðar
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Sunna Njálsdóttir, Bókasafn Grundarfjarðar
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